
Efter mer an tva ars forberedelser var det
antligen dags for Mineral 2000, en begivenhet
efterlangtad av manga amatorgeologer fran
hela Norden och aven av samlare fran ovriga
Europa. Massari pagick under tiden 7-13
augusti och avholls i sporthallen i centrum av
Malmberget. Arrangorerna hade anordnat ett
synnerligen fylligt program som forutom
sjalva mineralmassan omfattade vetenskapliga
och publika symposier, utflykter och
exkursioner till gruvoma i Malmberget och
Aitik jamte publikdragande evenemang som
dans till Vikingamas och Lotta Engbergs
orkestrar m m.Vidare forekom tavlingar i
guldvaskning som hos manga vackte stort
intresse . Jamsides harmed hade arrangerats
dels en jattelik klassfest som samlade omkring
2500 deltagare dels ett Bamens Dag som
likaledes samlade manga deltagare.

De olika arrangemangen blev mycket
omskrivna i lokalpressen men mineralmassan
behandlades utforligt bara i
Norrbottenskuriren. Fran varldspressen deltog
dock bara STEINs utsande. Jag kommer
huvudsakligen att agna mig at rnineralmassan
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och kommer darfor att lamna ovriga arrange
mang at sidan.

Massari invigdes den 7 augusti av statsradet
Mona Sahlin som i invigningstalet namnde att
"Mineraltillgangarna i ornradet ar av stor
betydelse inte bara for Sverige utan for hela
varlden och har forutsattningar att forbli sa
manga ar framover." Efter invigningen fdljde
nagra dagar med vetenskapliga symposier.
Darefter fdljde en rad popularvetenskapliga
foredrag som inleddes av Jan Olov Nystrom
med: "De lapplandska apatitjammalmernas
mineralogi och bildning" Peter Johansson fran
Geologiska Forskningscentralen i Rovaniemi
hall sedan ett foredrag om "Nya guldkartan,
geologisk friluftskarta over Ivalo- alv
Saariselkaomradet i Norra Finland". Jan -Ola
Larsson talade om "Diamantprospektering i
Norden" och Lis-Mari Hjortfors om "Naut
anen , ett gruvsamhalle kring sekelskiftet
1900".Ame Sundberg fran SGU holl en
forelasning om "Organiserad mineraljakt i
Sverige", Anders Holmqvist talade om
"Varutraskrnineral" och symposiedagama



(som pagick tisdag -fredag) avslutades med
Erik Jonssons foredrag om "Langhans
mineralparageneser ur ett genetiskt pespektiv"

Mineralmassan omfattade ett 50-tal
utstallare, Tyvarr uteblev nagra ryssar varfor
en del bord stod tomma. Vederborande hade
betalt bordshyrorna i forskott och det
spekulerades i om de fatt problem med tullen i
Ryssland, ett tyvarr vanligt fenomen for vara
ryska vanner. .Mer anmarkningsvart var
andock att det inte fanns en enda finlandare
trots att vi rorde oss i nordkalotten

Storst intresse tilldrog sig helt naturligt
arrangorernas bord med fynd fran Malm
berget. Har fanns mangder av vackra stuffer
med kalcit, stilbit, diopsid och en del annat
smart och gott. Dom riktigt spektakulara
stufferna med de beromda vingula
kalcitkristallerna Iyste dock med sin franvaro.
Som bekant dok det for nagra ar sedan upp
stellerit fran Malmbergsgruvan och av detta
material fanns nu ett mindre antal stuffer. Den
sista tiden har det aven dykt upp ovanligt
vackra diopsidkristaller, he It svarta, och av
des sa fanns det likaledes ett mindre antal till
salu. De ryska utstallarna kunde erbjuda en
hel del bade vackra och sallsynta mineral fran
Kolahalvon Har kunde man saledes njuta av
sallsynt stora och vackra solar av astrofyllit
och stora stuffer med willyamit etc .

Tyvarr var priserna sadana att de avskrackte
manga tilltankta kopare.Fran norska
fyndplatser var det speciellt stora zirkoner och
stora valformade granater som tilldrog sig
intresse. Andreas Forsberg kunde uppvisa en
praktfull stuff med babingtonitkristaller fran
Gronsjohojden och Stefan Landstrom en unik
grupp av de svarta diopsidkristallerna, ett fynd
fran Malmbergsgruvorna. Sjalv faste jag mig
aven vid en stor och klar bergkristall som
Torbjorn Lorin kunde uppvisa. I ovrigt var det
va l inga mineralogiska nyheter som
presenterades pa massan.

Ett synnerligen uppskattat initiativ fran
arrangorernas sida var att man korde upp
nagra lass fran gruvan. Meningen var att alla
intresserade amatorgeologer skulle ra tillgang
till den uppkorda varpen klockan 15,00 pa
torsdagen. Lasset hade tippats innanfor gru
vomradet men vagen dit var dock frio Tyvarr
var det nagra personer som hade det daliga
omdomet att ga dit redan pa onsdagskvallen
och plocka ut de basta godbitarna. Bland
dessa samvetslosa personer fanns bl a en
valkand/okand tysk mineralhandlare. Naval,
det fanns mycket smatt och gott kvar pa tors
dagen och varphogen sag stundtals ut som en
myrstack med ivriga samlare letande och
knackande. Hogen visade sig innehalla enbart
stilbit, stundom med sma kalcitkristaller.
Stilbiten var dock mycker ren och vacker och
ideligen hordes fortjusta utrop nar nagon fann
en vacker stuff.

Arrangorerna hade aven ordnat en tavling
om basta svenska, basta nordiska och basta
utlandska ? stuff. Till jury att utse pristagarna
utsags Lennart Narlund, Ingemar Johansson,
Dennis Holmberg, Arne Sundberg fran SGU
och kommunalradet Marit Palo fran Gallivare.
Reglerna var att vederborande sjalv hade hittat
stuffen och att densamma var till salu. Som
basta svenska stuff utsags en vacker grupp av
svarta diopsidkristaller funna av Stefan
Landstrom fran Malmberget. Juryns motive
ring IOd:"Helt unik diopsid med hela och stora
kristaller. Dramatiskt spannande. t'Till basta
nordiska stuffvalde juryn en av Gunnar
Matthisen fran Norge funnen stuffmed zirko
nero Har IOd motiveringen :"mycket
valbevarade, morkt rodbruna zirkonkristaller
med perfekta ytor. Tillhor de storsta
zirkonkristaller som hittils upphittats i Nor
den. En tidlos skonhet.T 'Priset for basta stuff
fran utlandet erovrades av Leif Engman fran
Valberg med en sagolikt vacker fluoritstuff
fran England. Har blev motiveringen : "Ett
sallsynt vackert exemplar av fluorit , ett
klassiskt mineral med en underbar farg. "
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Sammanfattningsvis rnaste man konstatera
att juryn gjorde ett alltigenom gott val,
nagonting som jag tror de flesta var ense om.

Det skall val aven namnas att massan blev
en publik succe med 4000 betalande askadare.
Bakom denna framgang ligger givetvis
rnangder av arbete . Bland dem som dragit det
tyngsta lasset skall namnas projektledaren
Antero Ijas, en arbetsmyra som fanns till
hands overallt, samt Kenneth Holmgren och
Dennis Holmberg som i mer an tva ars tid

Noen bilder fra Drammensmessa
Foto Trond Lindseth

Forfattere, fotograf, formgivere og forlag
har gjort et fremragende arbeid . Vi slar fast;
dette er et sveertvellykket kjempeloft. Boken
fortjener en stor leserskare blant steinlgeologi
interesserte. Sa vi sier, la ikke Bergenserne ta
ha denne boka for seg selv. Du tar den i nrer
meste bokhendel, en opplagt (jule)gave til
steinfolk! Og et eksempel til etterfolgelse for
andre byer som gjerne vii veere naget?
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samlat mineral i gruvan , mineral som nu fanns
till salu. Parhastarna Kenneth och Dennis var
aven de som fixade att det kom upp ett lass
med mineral fran gruvan. Ett hjartligt tack till
dessa tre och till alIa andra som arbetat med
massan. Massari pagick under tiden 7-13
augusti och var forlagd till sporthallen i
centrum av Malmberget.Nu ser vi med
spanning fram mot nasta massa i Malmberget
som ar planerad till ar 2003 . Kanske vi da
aven vagar hoppas att fler utstallare infinner
Slg..

Fra v. Den storste krystallen, best belyste
utstilling, fra messehallen.

Til venstre en novemberstemning fra
Messeo mrddet pa Eidsf oss.

Mye vann, men til sommeren nor det blir messe
er del nok vekk, sa f ar vi hape pa en mer normal
vinter etterhvert. ghw
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